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Αρ. Πρωτ. ΕΧΕ: 170/03.02.2022 

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 

 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Παρόχου Ρευστότητας 
και όροι παροχής ρευστότητας στο Βάθρο Εμπορίας Φυσικού Αερίου του 
ΕΧΕ»  

(όπως εγκρίθηκε από το Δ.Σ. του ΕΧΕ στην υπ’ αρ. 65/02.02.2022 
συνεδρίασή του). 

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. 

Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των ενοτήτων 3.4, 4.5 και των υποενοτήτων 4.6.8, 5.2.4 του 
Κανονισμού Βάθρου Εμπορίας Φυσικού Αερίου του ΕΧΕ (εφεξής ο «Κανονισμός») 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ 

Πεδίο εφαρμογής 

Η παρούσα Απόφαση ορίζει τα παρακάτω θέματα:  

α) Τη διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Παρόχου Ρευστότητας από 
Συμμετέχοντα στο Βάθρο Εμπορίας Φυσικού Αερίου.  

β) Τους ειδικότερους όρους παροχής ρευστότητας.    

Άρθρο 1. Διαδικασία απόκτησης της ιδιότητας Παρόχου Ρευστότητας   

1.1 Απόκτηση της ιδιότητας του Παρόχου Ρευστότητας  

Η υποβολή των στοιχείων - δικαιολογητικών για την απόκτηση της ιδιότητας του Παρόχου 
Ρευστότητας (Liquidity Provider) γίνεται σύμφωνα με τη σχετική διαδικασία ελέγχου και αίτησης 
υποψηφιότητας Παρόχου Ρευστότητας που θέτει το ΕΧΕ με την παρούσα Απόφαση.  

Η διαδικασία ελέγχου και έγκρισης περιλαμβάνει τέσσερα (4) στάδια. Το ΕΧΕ ενημερώνει τον 
Συμμετέχοντα για τα στάδια ελέγχου και ολοκλήρωσης της διαδικασίας απόκτησης της ιδιότητας 
του Παρόχου Ρευστότητας και παρέχει κάθε αναγκαίο στοιχείο και πληροφορία στον 
Συμμετέχοντα για τη συμμετοχή του στα στάδια αυτά.  
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Η συμμετοχή του Συμμετέχοντος σε κάθε στάδιο της διαδικασίας προϋποθέτει σε κάθε 
περίπτωση την επιτυχή ολοκλήρωση των προηγούμενων σταδίων.  

1.1.1  Στάδιο 1ο 

Το Στάδιο 1 αναφέρεται στην υποβολή των απαιτούμενων ως κατωτέρω στοιχείων και 
δικαιολογητικών για την απόκτηση της ιδιότητας του Παρόχου Ρευστότητας  επί  συγκεκριμένου 
Προϊόντος για το οποίο ο Συμμετέχων αιτείται την απόκτησή της. 

1.1.2 Στάδιο 2ο 

Το Στάδιο 2 αφορά την έγκριση της αίτησης του Συμμετέχοντος ως Παρόχου Ρευστότητας   επί 
του εν λόγω Προϊόντος. 

1.1.3 Στάδιο 3ο 

Στο Στάδιο 3 ο Συμμετέχων δύναται να συμμετέχει στις  εικονικές  συνεδριάσεις  που  οργανώνει  
το  ΕΧΕ, προκειμένου να διαπιστωθεί η ικανότητα και ετοιμότητα του Συμμετέχοντος και των 
υπαλλήλων/βοηθών εκπλήρωσης αυτού, αναφορικά με την άσκηση των καθηκόντων του ως 
Παρόχου Ρευστότητας. 

1.1.4 Στάδιο 4ο 

Στο Στάδιο 4 ο Συμμετέχων ενεργοποιείται ως Πάροχος Ρευστότητας στο συγκεκριμένο Προϊόν.  

1.2 Στοιχεία και δικαιολογητικά  

1. Πέραν των σχετικώς οριζόμενων στον Κανονισμό, ο  Συμμετέχων οφείλει, για την απόκτηση 
της ιδιότητας του Παρόχου Ρευστότητας, να υποβάλλει στο ΕΧΕ αίτηση για την απόκτηση 
της σχετικής ιδιότητας σε τυποποιημένο έντυπο που χορηγείται από το ΕΧΕ το οποίο 
περιλαμβάνει επιπλέον, ενδεικτικό οδηγό υπομνήματος υπό τη μορφή ερωτηματολογίου, 
ο οποίος επισυνάπτεται σε αυτή, αποτελώντας αναπόσπαστο τμήμα της. Ο ενδεικτικός 
οδηγός υπομνήματος περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον το περιεχόμενο που ορίζεται στον 
Κανονισμό και αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΕΧΕ. Ο Συμμετέχων μπορεί στην ίδια αίτηση 
να αιτηθεί την απόκτηση της ιδιότητας του Παρόχου Ρευστότητας σε περισσότερα από ένα 
Προϊόντα. Η έγκριση όμως από το  ΕΧΕ δίνεται ανά Προϊόν.  

2. Σε περίπτωση που ο Συμμετέχων προτίθεται να αναθέσει λειτουργίες παροχής ρευστότητας 
σε πάροχο υπηρεσιών δυνάμει σύμβασης εξωτερικής ανάθεσης (outsourcing) κατά τις 
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, ο Συμμετέχων οφείλει να καθορίσει στο υπόμνημα που 
καταθέτει στο ΕΧΕ το είδος των ανατιθέμενων λειτουργιών ως και τον τρόπο κάλυψης των 
σχετικών υποχρεώσεών του σύμφωνα με τον Κανονισμό. Στην περίπτωση αυτή, ο 
Συμμετέχων οφείλει να καταθέσει, επιπλέον των ανωτέρω, την πολιτική εξωτερικής 
ανάθεσης (outsourcing) που θα εφαρμόζει για τη λειτουργία της παροχής ρευστότητας και 
την πολιτική διαχείρισης κινδύνου με βάση την εξωτερική ανάθεση. Ο Συμμετέχων οφείλει 
να διαθέτει τουλάχιστον έναν Πιστοποιημένο Διαπραγματευτή.  
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3. Η ιδιότητα του Παρόχου Ρευστότητας επί Προϊόντος αποκτάται με απόφαση του ΕΧΕ. 

4. Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω προσκομίζονται με την αίτηση 
του Συμμετέχοντος για την απόκτηση της ιδιότητας του Παρόχου Ρευστότητας επί 
συγκεκριμένου Προϊόντος.  

5. Διευκρινίζεται ότι ο Συμμετέχων οφείλει να πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις που 
ορίζονται με την παρούσα Απόφαση για κάθε Προϊόν ως προς το οποίο αιτείται την 
απόκτηση της ιδιότητας του Παρόχου Ρευστότητας.  

6. Η προσκόμιση όλων των δικαιολογητικών γίνεται στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα. 
ενώ θα πρέπει να φέρουν σφραγίδα της εταιρείας και θεώρηση για το γνήσιο της 
υπογραφής με σφραγίδα της Χάγης, όπου βρίσκει εφαρμογή αυτό. 

7. Κατά την εξέταση των παραπάνω στοιχείων και δικαιολογητικών που προσκομίζει ο 
Συμμετέχων σε όλα τα στάδια που περιγράφονται παραπάνω, το αρμόδιο τμήμα του ΕΧΕ 
δύναται να ζητήσει την προσκόμιση και επιπλέον εγγράφων, αν κρίνει τούτο αναγκαίο για 
την πληρότητα της αίτησης. 

Άρθρο 2. Όροι παροχής ρευστότητας  

Ο Πάροχος Ρευστότητας εισάγει στο Σύστημα Συναλλαγών οριακές εντολές παροχής 
ρευστότητας (αγοράς και πώλησης), καταρτίζοντας για ίδιο λογαριασμό συναλλαγές επί σειρών 
του Προϊόντος επί του οποίου αναλαμβάνει σχετικές υποχρεώσεις, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στον Κανονισμό του ΕΧΕ και στην παρούσα Απόφαση. Η τήρηση των 
υποχρεώσεων παροχής ρευστότητας συνεπάγεται ειδική πολιτική χρεώσεων για τον Πάροχο 
Ρευστότητας. Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων παροχής ρευστότητας το ΕΧΕ 
δύναται να αναστείλει προσωρινά ή να αφαιρέσει την ιδιότητα του Παρόχου Ρευστότητας από 
Συμμετέχοντα. 

2.1 Ημερήσιο Προϊόν Τίτλου 

 

Εντολές Παροχής 
Ρευστότητας (ΕΠΡ) 

Ο Πάροχος Ρευστότητας εισάγει οριακές εντολές αγοράς και οριακές 
εντολές πώλησης για τις σειρές με Υποχρέωση Εισαγωγής Εντολών 
Παροχής Ρευστότητας. 

Συχνότητα 
Διαβίβασης 
Εντολών Παροχής 
Ρευστότητας 

Σε συνεχή βάση. 

Ημέρες 
Αξιολόγησης 
Παρόχου 
Ρευστότητας 

(HA) 

Εργάσιμες ημέρες σύμφωνα με το Ημερολόγιο Εκκαθάρισης που 
καταρτίζει και ανακοινώνει η EnExClear. 
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Φάσεις Εφαρμογής Φάση Εφαρμογής 1: Η χρονική περίοδος διάρκειας 270 
ημερολογιακών ημερών που αρχίζει με την έναρξη λειτουργίας του 
Βάθρου Εμπορίας.  

Φάση Εφαρμογής 2: Η χρονική περίοδος μετά τη Φάση Εφαρμογής 
1. 

Σειρές με 
Υποχρέωση 
Παροχής 
Ρευστότητας (ΣΥΠΡ) 

Ο Πάροχος Ρευστότητας δραστηριοποιείται κατ’ ελάχιστο κατά τις 
ΗΑ και για τις σειρές του παρακάτω πίνακα: 

 

 Δευτέρα Τρίτη  Τετάρτη  Πέμπτη  Παρασκευή  

ΣΥΠΡ 
D+1 

D* 

D+1 

D* 

D+1 

D* 

D+1 

D* 

D+1 

D+2 

D+3 

D* 

* Με ειδική πρόβλεψη για τα χρονικά διαστήματα 
δραστηριοποίησης του Παρόχου Ρευστότητας 

 

όπου  

- D+1: η σειρά (1ης) Επόμενης Ημέρας, 
- D+2: η σειρά 2ης Επόμενης Ημέρας, 
- D+3: η σειρά 3ης Επόμενης Ημέρας, 
- D: η Ενδοημερήσια σειρά. 

 

Σε περίπτωση μίας ημέρας, από Δευτέρα ως Παρασκευή, που δεν 
είναι ΗΑ, ο Πάροχος Ρευστότητας έχει υποχρέωση παροχής 
ρευστότητας για τις σειρές D, D+1, D+2 την αμέσως προηγούμενη HA. 

Σε περίπτωση δύο ή περισσοτέρων συναπτών ημερών που δεν είναι 
ΗΑ, ο Πάροχος Ρευστότητας έχει υποχρέωση παροχής ρευστότητας 
για τις σειρές  D, D+1, D+2 και D+3 την αμέσως προηγούμενη HA. 

Περίοδος 
Αξιολόγησης 
Παρόχου 
Ρευστότητας 
(ΠΑΠΡ) 

Κάθε χρονικό διάστημα διάρκειας πέντε (5) λεπτών, εντός του 
χρονικού διαστήματος Ημερήσιας Αξιολόγησης Παρόχου 
Ρευστότητας και για το οποίο δεν υφίσταται Άρση  Υποχρεώσεων 
Παροχής Ρευστότητας, που αρχίζει σε ακέραιο πολλαπλάσιο των 5 
λεπτών (π.χ. 15:00-15:05, 15:05-15:10). 

Ημερήσια 
Αξιολόγηση 
Παρόχου 
Ρευστότητας 

Οι Πάροχοι Ρευστότητας αξιολογούνται ως προς την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεών τους για τις ΠΑΠΡ που περιέχονται στα παρακάτω 
χρονικά διαστήματα: 

 Για όλες τις ΣΥΠΡ πλην της  Ενδοημερήσιας σειράς (D): από 
τις 10:00 CET έως και τις 11:30 CET και από τις 14:00 CET έως 
και τις 16:00 CET, 

 Για την Ενδοημερήσια σειρά (D): από τις 11:30 CET έως και 
τις 12:30 CET.  

Οι υποχρεώσεις του Παρόχου Ρευστότητας θεωρούνται 
εκπληρωμένες για τη συνεδρίαση εφόσον ο Πάροχος Ρευστότητας 
έχει εκπληρώσει τους όρους που προβλέπονται στον Κανονισμό και 
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στην παρούσα Απόφαση για συνολικό αριθμό ΠΑΠΡ κατ’ ελάχιστο 
ίσο με ποσοστό Χ% των συνολικών ημερησίων ΠΑΠΡ των ως άνω 
χρονικών διαστημάτων αξιολόγησης, όπου το Χ% ορίζεται ως 
ακολούθως: 

Φάση Εφαρμογής 1: Χ=60%  

Φάση Εφαρμογής 2: Χ=75%. 

Ελάχιστος 
Μηνιαίος Όγκος 
Συναλλαγών  

(ΕΜΟ) 

Φάση Εφαρμογής 1:  

6000 Συμβόλαια συνολικά ανά ημερολογιακό μήνα. 

Φάση Εφαρμογής 2:  

12000 Συμβόλαια συνολικά ανά ημερολογιακό μήνα. 

Μηνιαία 
Αξιολόγηση 
Παρόχου 
Ρευστότητας 

Οι υποχρεώσεις του Παρόχου Ρευστότητας θεωρούνται 
εκπληρωμένες για έναν ημερολογιακό μήνα εφόσον  

 ο Πάροχος Ρευστότητας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 
του για ποσοστό Υ% των Ημερών Αξιολόγησης Παρόχου 
Ρευστότητας του σχετικού μήνα και 

 ο Πάροχος Ρευστότητας έχει πραγματοποιήσει συναλλαγές 
που ικανοποιούν τον ΕΜΟ. 

Το ποσοστό Υ% ορίζεται ως ακολούθως: 

Φάση Εφαρμογής 1: Υ=70%  

Φάση Εφαρμογής 2: Υ=80%. 

Περιπτώσεις Άρσης 
ή Διαφοροποίησης 
Υποχρεώσεων 
Παροχής 
Ρευστότητας 

Οι υποχρεώσεις του Παρόχου Ρευστότητας αίρονται ανά σειρά: 

1) Για το υπόλοιπο της τρέχουσας συνεδρίασης, εφόσον ο 
συνολικός όγκος των συναλλαγών που έχει πραγματοποιήσει 
κατά τη διάρκεια της σχετικής συνεδρίασης ο Πάροχος 
Ρευστότητας είναι μεγαλύτερος ή ίσος του αριθμού 
Συμβολαίων Ζ, όπως αυτός ορίζεται παρακάτω. Στην περίπτωση 
αυτή, η άρση των υποχρεώσεων πραγματοποιείται κατόπιν 
αιτήματος του Παρόχου Ρευστότητας προς το ΕΧΕ.  

Ο συνολικός όγκος Συμβολαίων Ζ ορίζεται ως ακολούθως: 

         Φάση Εφαρμογής 1:  

- Σειρά D: Ζ = 3000 Συμβόλαια 
- Σειρές D+1, D+2, D+3: Ζ = 3000 Συμβόλαια 

         Φάση Εφαρμογής 2:  

- Σειρά D: Ζ = 5000 Συμβόλαια 
- Σειρές D+1, D+2, D+3: Ζ = 5000 Συμβόλαια  

2) Στην περίπτωση κατά την οποία η σειρά υπάγεται σε καθεστώς 
διαπραγμάτευσης με τη Μέθοδο 2. Στην περίπτωση αυτή, η 
άρση των υποχρεώσεων πραγματοποιείται αυτόματα. 

3) Σε περίπτωση έντονης μεταβολής οποιουδήποτε μεγέθους 
(ενδεικτικά τιμών, όγκου συναλλαγών) της αγοράς σε μικρό 
χρονικό διάστημα, ουσιωδών τεχνικών προβλημάτων, 
ανωτέρας βίας (force majeure), διατάραξης της ομαλής 
λειτουργίας ή αναστολής λειτουργίας της αγοράς ή εφόσον 
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συντρέχει άλλος σπουδαίος λόγος που επαυξάνει τον κίνδυνο 
που αναλαμβάνει ο Πάροχος Ρευστότητας από την εκπλήρωση 
των υποχρεώσεών του, το ΕΧΕ δύναται να επέμβει είτε 
διαφοροποιώντας τους όρους των υποχρεώσεων του Παρόχου 
Ρευστότητας είτε αίροντας τις υποχρεώσεις του για 
συγκεκριμένες σειρές για χρονικό διάστημα που κατά την κρίση 
του θα ορίσει. Στην περίπτωση αυτή το ΕΧΕ ενημερώνει με 
οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο τους Συμμετέχοντες για την 
διαφοροποίηση ή την άρση των υποχρεώσεων παροχής 
ρευστότητας. Ομοίως, παρέχεται σχετική ενημέρωση κατά την 
εκ νέου ενεργοποίηση των υποχρεώσεων παροχής ρευστότητας 
μετά την πάροδο του χρόνου διαφοροποίησης ή άρσης των 
υποχρεώσεων αυτών.   

Αξιολόγηση Παρόχου Ρευστότητας για κάθε ΠΑΠΡ 

Αξιολογήσιμες ΕΠΡ 
(ΑΕΠΡ) 

Αξιολογήσιμες ΕΠΡ σε δεδομένη ΠΑΠΡ θεωρούνται η ΕΠΡ που έχουν 
παραμείνει ενεργές καθ’ όλη τη διάρκεια της ΠΑΠΡ.  

Σε περίπτωση τροποποίησης αποκλειστικά των ποσοτήτων των ΕΠΡ 
λαμβάνεται υπόψη η μικρότερη ποσότητα ΕΠΡ.  

Σε περίπτωση τροποποίησης αποκλειστικά των τιμών των ΕΠΡ, 
λαμβάνεται υπόψη: 

 η μικρότερη τιμή για εντολή αγοράς  

 η μεγαλύτερη τιμή για εντολή πώλησης  

Σε περίπτωση τροποποίησης και των τιμών και των ποσοτήτων, οι 
ΕΠΡ δεν θεωρούνται ΑΕΠΡ.  

Συνολική Ποσότητα 
Αγοράς ΑΕΠΡ (ΣΠΑ) 

Το άθροισμα των ποσοτήτων αγοράς των ΑΕΠΡ της ΠΑΠΡ. 

Ελάχιστη Ποσότητα 
ΑΕΠΡ (ΕΠ) 

Φάση Εφαρμογής 1:  

100 Συμβόλαια (για κάθε ΠΑΠΡ) 

Φάση Εφαρμογής 2:  

200 Συμβόλαια (για κάθε ΠΑΠΡ) 

Συνολική Ποσότητα 
Πώλησης ΑΕΠΡ 
(ΣΠΠ) 

Το άθροισμα των ποσοτήτων πώλησης των ΑΕΠΡ της ΠΑΠΡ. 

Τιμή Αναφοράς 
ΑΕΠΡ Αγοράς 

(ΤΑ_Α) 

Για κάθε επίπεδο τιμής των ΑΕΠΡ Αγοράς, υπολογίζεται το 
προοδευτικό άθροισμα των ποσοτήτων των ΑΕΠΡ Αγοράς με τιμή 
υψηλότερη ή ίση του επιπέδου τιμής.  

Η Τιμή Αναφοράς ΑΕΠΡ Αγοράς είναι το υψηλότερο επίπεδο τιμής 
για το οποίο το ως άνω προοδευτικό άθροισμα ικανοποιεί την ΕΠ. 

Τιμή Αναφοράς 
ΑΕΠΡ Πώλησης 

(ΤΑ_Π) 

Για κάθε επίπεδο τιμής των ΑΕΠΡ Πώλησης, υπολογίζεται το 
προοδευτικό άθροισμα των ποσοτήτων των ΑΕΠΡ Πώλησης με τιμή 
χαμηλότερη ή ίση του επιπέδου τιμής.  

Η Τιμή Αναφοράς ΑΕΠΡ Πώλησης είναι το χαμηλότερο επίπεδο τιμής 
για το οποίο το ως άνω προοδευτικό άθροισμα ικανοποιεί την ΕΠ. 
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Εύρος Τιμών ΑΕΠΡ 

(ΕΤ) 

Η απόλυτη τιμή της διαφοράς των ΤΑ_Α και ΤΑ_Π. 

Μέγιστο 
Επιτρεπόμενο 
Εύρος Τιμών ΑΕΠΡ 

(ΜΕΤ) 

Φάση Εφαρμογής 1:  

- Σειρά D: 1.6 €/MWh 
- Σειρές D+1, D+2, D+3: 1.2 €/MWh 

Φάση Εφαρμογής 2:  

- Σειρά D: 1.2 €/MWh 
- Σειρές D+1, D+2, D+3: 0.8 €/MWh 

Εκπλήρωση 
υποχρεώσεων 
Παρόχου 
Ρευστότητας για 
μία ΠΑΠΡ 

Οι υποχρεώσεις του Παρόχου Ρευστότητας θεωρούνται 
εκπληρωμένες για μία ΠΑΠΡ εφόσον, για κάθε ΣΥΠΡ: 

 Ο Πάροχος Ρευστότητας διαθέτει ΑΕΠΡ  
o με ΣΠΑ και ΣΠΠ μεγαλύτερη ή ίση του ΕΠ και 
o με ΕΤ που ικανοποιεί το ΜΕΤ. 

 ή 

 πραγματοποιήσει συναλλαγές με συνολική ποσότητα κατ’ 
ελάχιστον 20% της ΕΠ είτε στην τρέχουσα είτε στην 
προηγούμενη ΠΑΠΡ. 

Άρθρο 3. Πολιτική επιβράβευσης Παρόχου Ρευστότητας 

1. Προς επιβράβευση των Παρόχων Ρευστότητας που εκπληρώνουν τους όρους παροχής 
ρευστότητας του Άρθρου 2, το ΕΧΕ επιστρέφει μέρος των προμηθειών συναλλαγών τους, το 
ύψος των οποίων καθορίζεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

Προϊόντα  
Επιστροφή προμήθειας 

συναλλαγών 

Ημερήσιο Προϊόν Τίτλου 0.01 €/MWh 

2. Ο υπολογισμός των προς καταβολή ποσών πραγματοποιείται ανά ημερολογιακό μήνα. 

3. Η καταβολή του οφειλόμενου ποσού από το ΕΧΕ πραγματοποιείται εντός δεκαπέντε (15) 
εργάσιμων ημερών από την παρέλευση του σχετικού ημερολογιακού μήνα σε τραπεζικό 
λογαριασμό που έχει υποδείξει ο Πάροχος Ρευστότητας σύμφωνα με τις διαδικασίες του 
ΕΧΕ. 

Άρθρο 4. Ισχύς – Μεταβατικές ρυθμίσεις 

Η παρούσα Απόφαση ισχύει από 04/02/2022.  

Η παρούσα να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του ΕΧΕ www.enexgroup.gr. 

http://www.enexgroup.gr/

